Betaalbare
flatbed-kwaliteit
Océ Arizona® 318 GL UV
flatbed printer

De Océ Arizona 318 GL flatbed printer levert
prints van hoge kwaliteit en betrouwbare
productiviteit zonder compromissen. De
printer, gebaseerd op het award-winnende
platform van de Océ Arizona serie, biedt
zowel een uitzonderlijke beeldkwaliteit als
veelzijdige toepassingen in één systeem.

you can

Ervaar het verschil van flatbed printen
De Océ Arizona 318 GL is geconfigureerd
en ingeschaald voor omgevingen met een
kleinschalige productie. Hierdoor is de printer
toegankelijk voor kleinere printdiensten terwijl
hij nog steeds de kwaliteit en veelzijdigheid
levert die u bij iedere printer uit de Océ
Arizona serie vindt. Met de Océ Arizona
318 GL kunt u genieten van echte flatbedmogelijkheden in plaats van dat u genoegen
neemt met een hybride printer.

Flexibele functies en mogelijkheden
De Océ Arizona 318 GL levert kwaliteit prints
met snelheden tot 18 m2 per uur. Met de in
de fabriek geïnstalleerde witte inkt optie kunt
u hoogwaardige backlit toepassingen creëren
en printen op niet-witte media, terwijl er met
het echte flatbed-ontwerp een perfecte
registratie bij dubbelzijdige prints of uit
meerdere drukgangen bestaande
opdrachten wordt verkregen.

De vacuümtafel en de lampen met een lage
warmtecapaciteit maken direct printen op
zeer dunne of warmtegevoelige media
mogelijk. Voor extra flexibiliteit biedt de
Océ Arizona 318 GL de mogelijkheid om
op onregelmatige vormen of niet-vierkante
voorwerpen, zware ondergronden,
ongebruikelijk gladde materialen zoals glas,
of materialen met een oneffen oppervlak
zoals multiplex te printen. U kunt zelfs met
gemak op meerdere panelen of meerdere
keren per paneel printen.
Voeg de Roll Media Option toe om te printen
op de meeste flexibele mediatypen zonder
de workflow voor printen op harde media
te verstoren.

Océ VariaDot® technologie
Beelden geproduceerd met de
Océ VariaDot technologie zijn
minder korrelig dan beelden die met
6-kleuren fixed dot-printers geproduceerd
zijn, ongeacht de resolutie. Met de Océ
VariaDot technologie kunt u daarnaast niet
alleen kleinere inktdruppeltjes van 6, 12 en
18 picoliter produceren voor het verkrijgen
van scherpe beelden en vloeiende
kwarttonen, maar ook grotere druppeltjes

tot 42 picoliter voor de productie van volle
en uniforme, consistente kleuren. Het
resultaat is fotografische kwaliteit met een
scherpte die meestal alleen wordt verwacht
bij een resolutie van 1.440 dpi of hoger.
Dankzij de Océ VariaDot technologie kunt
u een uitstekende beeldkwaliteit verkrijgen
zonder dat hiervoor ‘lichte’ kleuren vereist
zijn. Ook uw inktverbruik neemt aanzienlijk af,
want de Océ Arizona 318 GL verbruikt minder
dan de helft van de inkt die de meeste
concurrerende systemen verbruiken –
gemiddeld slechts 8 ml/m2.
Met de Océ VariaDot technologie kunt
u beelden van award-winnende kwaliteit
creëren die ideaal zijn voor de productie
van point-of-purchase (POP) en point-ofsale (POS) displays, graphics voor
tentoonstellingen, backlit beelden, speciale
toepassingen en meer. U kunt zelfs printen
op vrijwel alle harde en flexibele materialen,
zodat u aan de diverse behoeften van uw
klanten kunt voldoen.

Océ Arizona 318 GL

Award-winnende beeldkwaliteit
De Océ Arizona 318 GL levert fotografische
beeldkwaliteit voor het verkrijgen van volle
en uniforme consistente kleuren, en perfecte
6-punts tekst.

Nauwkeurige printtechnologie
De piëzo-elektrische inkjet van de Océ
Arizona 318 GL maakt gebruik van de
Océ VariaDot imagingtechnologie, met
één printkop per kleur, voor het leveren
van uiterst nauwkeurige resultaten.

Slim inktsysteem
De Océ UV-uithardende inkten voor
de printer worden geleverd in snel
verwisselbare inktzakken: 800 ml voor zwart,
cyaan, magenta en geel, en 1 liter voor wit.
Het ingebouwde inktontluchtingssysteem
draagt bij aan het behoud van maximale
productiebetrouwbaarheid.

Intelligent systeemontwerp
Door een echte flatbed-architectuur kan er
eenvoudig op harde media of voorwerpen
worden geprint. De in de fabriek
geïnstalleerde optie witte inkt is ideaal voor
het creëren van backlit toepassingen en het
printen op niet-witte media of voorwerpen;
voor nog uitgebreidere mogelijkheden kunt
u de Roll Media Option voor flexibele media
kiezen. Configuratiewijzigingen voor
verschillende mediatypen zijn niet nodig
en met een keuze uit drie typen Océ
UV-uithardende inkt, geniet u van het
breedste scala aan toepassingen in de markt.

Harde media

•
•
•

Elektrisch systeem en connectiviteit

Mediaformaat: 1,25 m x 2,5 m x 48 mm
Printbereik: 1,26 m x 2,51 m
Van rand tot rand printen

Roll Media Option

• Rolbreedte: 0,9 m tot 2,2 m
• Printbreedte: max. 2,19 m
• Roldiameter: tot 240 mm
• Diameter binnenzijde: 76,2 mm (3")
28 tot 50 kg, afhankelijk
• Rolgewicht:
van de breedte
(invoer): binnen- of
• Mediarichting
buitenkant printen
mediaguide.oce.com/nl
Bekijk onze online gids om de juiste media
te vinden voor uw printer en toepassing,
inclusief bijbehorende kleurenprofielen
van Canon.

Beeldverwerking

x 50 Hz, 200 tot 240 VAC, enkelvoudige
• 2fase,
16 A
2
x
60
• fase, 16Hz,A 208 tot 240 VAC, enkelvoudige
• 100/1000 Base-T

Gebruiksomgeving

• Temp.: 18 tot 30 °C
• Rel. vocht.: 30-70%, geen condensatie
Fysieke maten

• Alleen printer: 4,1 m x 2,0 m, 473 kg
en Roll Media Option:
• Printer
4,3 m x 2,3 m, 650 kg
• Tafelhoogte: 0,88 m
• Totale hoogte: 1,23 m
Service & Support

Service & Support afdeling
• Onze
biedt contractopties die zijn afgestemd
op uw individuele behoeften, zodat
u kunt profiteren van maximale uptime
van uw printer.

ONYX® PosterShop®, ONYX
ProductionHouse™ of Onyx Thrive
software Océ Edition.

Printmodi en maximale printsnelheden Océ Arizona 318 GL
Modus

Flatbed: m2/u

Roll Media Option: m2/u

Express

18,0

15,1

Production

12,2

10,2

Quality

8,4

7,1

Fine art

6,3

5,3

Quality-layered* (wit + CMYK)

4,1

3,4

* Indien uitgerust met optie witte inkt
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/
of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende
producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.
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